SKAMBY VANDVÆRK
FRISK VAND TIL SKAMBY OG OMEGN SIDEN 1934
Formand Per G. Ottosen, Bredgade 134, 5485 Skamby.
Tlf. 4024 1101 - mail: post@skambyvand.dk - www.skambyvand.dk
14. marts 2018

Ordinær generalforsamling 2018
Torsdag den 22. marts 2018, kl. 19:00
i Skamby Multihus lokaler, Torupvej 59, 5485 Skamby

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.a
4.b
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Valg af dirigent
Godkendelse af forretningsorden.
Valg af referent & stemmetæller.
Beretning om de forløbne år.
Afsluttende orientering vedr. politianmeldelse mod
tidligere bestyrelsesmedlemmer
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Takstblad forelægges til godkendelse.
Budget for det/de kommende år fremlægges.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer:
a: Per G. Ottosen
b: Jørgen Christiansen
c: Jan Andersen
Bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant: Vakant
2. suppleant: Poul Møller
Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Interne revisor:
a: Bernt Jørgensen
b: Annika Nydal
Interne revisor suppleant:
Linda Nielsen
Behandling af indkomne forslag.
10.1 SMS varsling
Eventuelt.
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Forretningsorden for den ordinære generalforsamling i
Skamby Vandværk
torsdag den 22. marts 2018.
1. Formanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent. Dirigenten
foranlediger dagsorden og forretningsorden godkendt, og leder valget af stemmetællere.
2. Talere, der ønsker at deltage i debatten, får ordet i den rækkefølge, de indtegnes.
Dirigenten kan fravige denne regel for korte bemærkninger.
Der tales fra talerstolen, med mindre dirigenten tillader, at taleren taler fra sin plads.
3. Dirigenten, såvel som deltagerne, kan fremsætte forslag om begrænsning i taletid, eller
begære afslutning med de indtegnede talere. Dette sættes straks under afstemning, og
afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Er det vedtaget at afslutte debatten kan forslagsstilleren og én fra bestyrelsen dog
indtegnes i talerrækken.
4. Afstemninger foretages ved håndsoprækkelse, og ved simpel stemmeflerhed, uanset
antallet af fremmødte medlemmer. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved
personvalg.
5. Dirigenten og stemmetællerne leder i samarbejde
Afstemningsresultaterne indskrives i protokollen / referatet.

samtlige

afstemninger.

6. Udtrykkes der mistillid til dirigenten sættes dette straks under afstemning. Formanden
leder valget af eventuel ny dirigent.
7. Uanset om dagsordenen indeholder et afsluttende punkt (afslutning, eventuelt el. lign.),
kan intet vedtages under dette punkt, med mindre det fremgår af den godkendte
dagsorden. Ligeledes kan punkter der tidligere har været behandlet på
generalforsamlingen ikke genoptages.
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Takstblad 2019
Anlægsbidrag består af:

Bidrag til hovedledning
Bidrag til forsyningsanlæg
Bidrag til stikledning

Bolig enhed. (enfamilieshus, bolig, sommerhus, lejlighed)
Forretning og andet erhverv.
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Hovedledningsbidrag pr. forbrugsenhed

7.000,00 kr.

Forsyningsledningsbidrag i by
Forsyningsledningsbidrag i landområde samt i industriområde
(By= inde for byskilt / landområde= ude for byskilt)
Stikledningsbidrag pr. stk.
Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

5.000,00 kr.
28.000,00 kr.
8.000,00 kr.

900,00 kr.

Pris på vand
4,50kr. pr.m3
Afgifter til SKAT
Ledningsført vand
6,18 kr. pr.m3
Bidrag til grundvandskortlægning
0,19 kr. pr.m3
Statsafgifter i alt pr.m3
6,37 kr. pr.m3
Vandværkets opkrævning pr. m3 i alt: 10,87 kr. pr.m3
Gebyrer
Rykkergebyr
100,00 kr.
Lukkegebyr
300,00 kr. + faktiske udgifter*
Genåbningsgebyr
600,00 kr. + faktiske udgifter*
Manglende indberetning af måleraflæsning
250,00 kr.
Administrationsgebyr ifølge vedtægterne
100,00 kr.
*Faktiske udgifter dækker over: vvs, entreprenør og de øvrige udgifter der er forbundet
med luk og åbning.
Alle takster er eks. moms.
Anlægsbidrag skal betales før tilslutning påbegyndes.
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for
vandforsyningen, åbningen sker først når restance og gebyrer er betalt og modtaget.
Godkendt af generalforsamlingen, den
Godkendt af Nordfyns kommune, Natur og Miljø, den
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Skamby den 1. marts 2018
Forslag til ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018.
Forslag 10.1
Forslag:
Afskaffelse af SMS varsling
I forbindelse med generalforsamlingen i 2016, introduceret bestyrelsen SMS ordningen for
andelshaverne.
Her skulle det være muligt at udsende SMS melding om driftsforstyrrelser mm.
Det har vist sig at være en større opgave, idet en telefon i sig selv ikke kan klare opgaven.

Motivation for afskaffelsen:
For at kunne få udnyttelse af SMS varsling, skal der investeres i et større program til at
administrere de tilmeldte andelshaver.
Der har kun 1 gang i 2017, været belæg for at udsende SMS varsling ved et driftsstop.
En tilslutning til et SMS varslingssystem, har en årlig omkostning på 6.000 kr. og opefter.
1 udsending af SMS vil beløbe sig til 25 kr. pr. andelshaver.
Derfor ønsker bestyrelsen at afskaffe SMS ordningen, og fremadrettet benyttet sig af vores
mailsystem, som desværre pt. er begrænset til at udsende mail i tidsrummet 8:00 – 16:00

Forslagsstiller:
Bestyrelsen

Andelsselskabet

Skamby Vandværk
Bredgade 76, 5485 Skamby

cvr 63 08 87 14

Andelsselskabet
SKAMBY VANDVÆRK
--------------------

ÅRSRAPPORT
for året 2017
---oo0oo---

246/5/15

1.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Andelsselskabet
Skamby Vandværk
Bredgade 76
5485 Skamby
www.skambyvand.dk
CVR nr.

63 08 87 14

Regnskabsår

1. januar – 31. december

Bestyrelse
Per G. Ottesen, formand
Jan K. Pedersen, næstformand
Jørgen Christiansen, kasserer
Jan Andersen
Niels B. Brems Jensen

Pengeinstitut

Nordfyns Bank

Revisorer
Bernt Jørgensen
Annika Nydal

Generalforsamling
Godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den

_____________________________
Dirigent

2018

2.

Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Andelsselskabet Skamby Vandværk.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2017.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af vandværkets finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Skamby, den

2018

Bestyrelsen
________________________
Per G. Ottesen
Formand

______________________
Jan K. Pedersen
Næstformand

________________________
Jan Andersen
Bestyrelsesmedlem

______________________
Niels B. Brems Jensen
Bestyrelsesmedlem

____________________
Jørgen Christiansen
Kasserer

Folkevalgte revisorers påtegning
Som folkevalgte revisor for Andelsselskabet Skamby Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1.
januar til 31. december 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte
revisionsprincipper.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til
regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver,
den økonomiske stilling samt resultat.
Skamby, den

___________________________
Bernt Jørgensen
Folkevalgt revisor

2018

_________________________
Annika Nydal
Folkevalgt revisor

3.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Andelsselskabet Skamby Vandværk er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for
regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er
tilstrækkelige.
Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket indsluser de bestemmelser, der findes i
årsregnskabsloven. Praksis uddybes nedenfor. Sidste års tal er tilrettet med hensyn til
indregningsmetoder og målegrundlag (grundlag for værdiansættelse) for at skabe reel kontinuitet, og
give et mere retvisende billede af regnskabet.
Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne
regnskabsår.
I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for de kommende år. De er udelukkende medtaget
til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.
Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har
fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.
Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en overeller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger.
Der henvises til årets resultatdisponering.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til
vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark,
samt vedligeholdelse af anlæg.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til
vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af
anlæg.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.
Andre driftsindtægter og omkostninger
Andre driftsindtægter og –omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller indtægter ved videregivelse
af forbrugernes vandforbrug.

4.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.
Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster
på obligationer.
Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende gæld
til pengeinstitutter og låneomkostninger fra optagelse af lån.
Balancen
Materielle anlægsaktiver.
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde
Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende
principper:
Ombygning/renovering
Bygninger
*Ledningsnet
Installation

15 år
40 år scrapværdi 150.000
50 år
15 år

*Værdiansættelserne, reduceret med årlige afskrivninger af de investeringer der er foretaget før 2016
inden for kategorierne Ledningsnet, vil være behæftet usikkerhed. Bestyrelsen har derfor skønnet
værdierne til at være fuldt afskrevet og derfor ansættes til nul pr. 1. januar 2016.
Mindre nyanskaffelser u/15.000 og med en levetid under 3 år samt software straksafskrives.
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende
regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.
Egenkapital
”Overført resultat m.v.” indeholder akkumuleret resultat.
Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i
sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet
”nettoomsætning”).
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

5.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2017

Note

Realisieret
2017

Realiseret
2016

Budget i t.kr.
2017
2018

1

Nettoomsætning .....................................

485.867

505.253

490

460

2

Produktions omkostninger ..........................

107.048

131.216

157

201

Bruttoresultat .......................................

378.819

374.037

333

259

3

Distributionsomkostninger .........................

28.127

40.500

60

125

4

Administrationsomkostninger ......................

102.965

98.469

117

134

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT .............

247.727

235.068

156

0

Andre indtægter .....................................

0

0

0

0

RESULTAT FØR RENTER
OG AFSKRIVNINGER ...........................

247.727

235.068

156

0

Afskrivninger ........................................

81.302

81.302

81

81

RESULTAT FØR RENTER .....................

166.425

153.766

75

-81

Rente ..................................................

0

91

0

0

DRIFTSRESULTAT ...............................

166.425

153.675

75

-81

Resultatdisponering:
Overført til overdækning ..........................

-166.425

-153.675

-75

81

ÅRETS RESULTAT ...............................

0

0

0

0

5

6

6.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
Note

31/12 2017

31/12 2016

Anlægsaktiver
Installationer ...................................................................
Renovering vandværk .......................................................
Vandværket ...................................................................
Anlægsaktiver i alt ..........................................................

85.301
712.246
150.000
947.547

92.409
786.440
150.000
1.028.849

Omsætningsaktiver
Nordfyns Bank ................................................................
Tilgodehavende moms ........................................................
Tilgodehavende vandafgift ..................................................
Diverse tilgodehavender .....................................................
Omsætningsaktiver i alt ....................................................

568.886
61.290
21.887
0
652.063

261.746
59.252
3.675
5.049
329.722

AKTIVER I ALT ...........................................................

1.599.610

1.358.571

OVERDÆKNING .........................................................

1.505.987

1.339.562

GÆLD
Kortfristet gæld
Kreditorer .....................................................................
Skyldig moms ................................................................
Skyldig vandafgift ...........................................................
Kortfristet gæld i alt ........................................................

93.623
0
0
93.623

19.009
0
0
19.009

Langfristet gæld .............................................................

0

0

GÆLD I ALT ................................................................

93.623

19.009

PASSIVER I ALT ..........................................................

1.599.610

1.358.571

AKTIVER

5

7

PASSIVER
9

8

10

Sikkerhed og pantsætning.

7.

Noter
1

2

3

4

2017

2016

Forbrugsindtægter
Vandforbrug ............................................................
Faste afgifter ............................................................
.............................................................................

248.762
216.000
464.762

279.359
216.005
495.364

Øvrige indtægter
Gebyr forbruger .........................................................
Tab på debitor / regulering tidl. år ..................................
Efterangivelse vandforbrug ............................................
Øvrige indtægter ......................................................
.............................................................................

20.900
205
0
0
21.105

13.410
-3.521
0
0
9.889

Nettoomsætning i alt .................................................

485.867

505.253

Produktionsomkostninger
Vedligeholdelse vandværket og tekniske installationer ..........
Elektricitet ..............................................................
Vandanalyser ............................................................
Afledningsbidrag m.m. ...............................................
Forsikring ..............................................................
Tilsyn med vandværket ................................................
Målerudskiftning / kalibrering ......................................

22.026
24.810
10.260
10.074
6.580
33.298
0

36.204
30.834
8.622
9.902
4.811
26.250
14.593

.............................................................................

107.048

131.216

Distributionsomkostninger
Vedligeholdelse ledninger .............................................
Lednings registrering ..................................................
Statsafgift ledningstab .................................................

9.340
6.987
11.800

24.022
16.478
0

.............................................................................

28.127

40.500

Administrationsomkostninger
Porto ......................................................................
Tryksager ................................................................
Kontorhold ................................................................
Administrationshonorar .................................................
Software & abonnement ................................................
Kontingent ................................................................
Generalforsamling & møder ...........................................
Annoncer & hjemmeside ...............................................
Kurser .....................................................................
Gaver og opmærksomheder m.m. ....................................
Løn formand .............................................................
Mindre nyanskaffelser ................................................
Telefon og internet .....................................................
Advokatudgifter ........................................................

2.060
3.967
946
26.700
5.916
4.959
4.244
1.211
1.080
7.000
30.000
0
8.882
6.000

1.688
289
3.512
23.500
5.823
3.639
4.436
1.846
0
4.000
27.500
4.699
8.587
8.950

...........................................................................

102.965

98.469

8.

Noter
Afskrivning
5

Renovering Vandværk
Anskaffelse primo ......................................................
Tilgang i året ...........................................................
Anskaffelsessum i alt .................................................
Afskrivning tidligere år .............................
326.472
Årets afskrivning .....................................
74.194
Bogført værdi 31/12 2017 ............................................
Installationer (Pumper)
Anskaffelsessum primo ...............................................
Afskrivning tidligere år .............................
14.216
Årets afskrivning ....................................
7.108

1.112.912
0
1.112.912
400.666
712.246
106.625
21.324

Bogført værdi 31/12 2017 ............................................

85.301

Vandværket
Bogført værdi primo ..................................................
Afskrivning ..............................................................

150.000
0

Bogført værdi 31/12 2017 ............................................

150.000

Afskrivning i alt .......................................................

6

7

8

74.194

7.108

0
81.302

2017

2016

Renter
Indtægter, Pengeinstitutter ............................................
Udgifter ................................................................

0
0

0
91

.............................................................................

0

91

Diverse tilgodehavende
Tilgodehavende forbrugsafregninger ...............................
Øvrige tilgodehavender ................................................
...........................................................................
Hensat til tab ............................................................

0
0
0
0

2.433
5.616
8.049
3.000

.............................................................................

0

5.049

Kreditorer
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag .........................................
Mellemværende med forbrugere ..........................................
Hensat til tab på debitorer .................................................
Skyldige omkostninger ......................................................

13.440
47.103
3.000
30.080

12.320
0
0
0

................................................................................

93.623

19.009

9.

Noter

9

2017

2016

Egenkapital
Overdækning
Overført resultat 1. januar 2017 ......................................
Årets overdækning fra resultatdisponering .........................

1.339.562
166.425

1.185.887
153.675

..........................................................................

1.505.987

1.339.562

10

Sikkerhed og pantsætninger
Der er ikke afgivet sikkerhed eller pantsat aktiver.

11

Egen andel statsafgift vand m3
Udpumpet mængde i året ...................................................
Heraf til Nørre Højrup ......................................................
..................................................................................

69.922
8.621
61.301

74.536
9.222
65.314

Solgt til forbrugere ..........................................................
Heraf til Nørre Højrup ......................................................
..................................................................................

61.903
8.621
53.282

69.546
9.222
60.314

Spild ...........................................................................

8.019

4.990

Spild i % ......................................................................

13,08 %

7,63 %

Egen andel 0/10 % ..........................................................

1.888

0

Strafafgift 1.888 x 6,25 ....................................................

11.800

0

Andel forbrugere ............................................................

239

239

+ ..............................................................................

1 vandværk

1 vandværk

